
ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LES LLENGÜES 
 

1.Realitat plurilingüe d’Espanya 
 

a) ¿Quines són les llengües oficials a Espanya? ¿Per què se li diu 

“valencià” al català que es parla ací? 

b) ¿On es parlen cadascuna d’elles? 

c) ¿Quina comunitat autònoma espanyola té tres llengües oficials? 

d) ¿Quina llengua peninsular no deriva del llatí? 
e) ¿Quines llengües es parlaven a la Península abans de l’arribada dels 

romans? 

f) ¿Què és la romanització? 

g) ¿Quan s’accelera la diferenciació del llatí parlat a la Península? 

h) ¿En quin segle podem considerar “nascudes” les llengües romàniques 

peninsulars, tot i que no hagen donat encara mostres escrites? 

 

2.La nostra llengua: dels orígens als primers escrits. 
 

 

a) ¿Quines tres aportacions va rebre la nostra llengua en la seua evolució? 

b)¿Quins són els textos més antics conservats en la nostra llengua? 

c) Posa tres exemples d’arabismes i tres de germanismes que hagen passat 

al català. 
 

3.L’esplendor de la llengua. 
 

a) ¿Quin rei incorporà a la Corona d’Aragó les terres àrabs de Balansiya i 
Mayurqa? ¿En quin segle? 

b) ¿Quines lleis pròpies donà Jaume I al Regne de València? 

c) ¿En el seu màxim període d’expansió fins on va arribar la Corona 

d’Aragó en els segles XIV i XV? 

d) ¿Qui ocuparen les terres valencianes de l’interior i de la costa, 

després de la conquista de Jaume I? 

e) ¿Quin són els primers textos escrits en català al Regne de València, 

relacionats amb el comerç i el dret? 

f) ¿Per què és un escriptor important el mallorquí Ramon Llull? 

g) ¿Per què va ser important la Cancelleria Reial? 

h) ¿Quines obres històriques del s.XIII i XIV  són dignes de recordar? 

 

4.De la Decadència als nostres dies. 
 
a)¿Quines tres lleis regulen la situació legal de la nostra llengua? 

b)¿A què fa referència el terme “Decadència”? 
c)¿Quina llengua parlaven les classes populars? 

d)¿Quines dues coses s’esdevingueren? 

e)¿Quines classes socials es passaren al castellà? 



f)¿Com afectà a la nostra llengua l’aparició de la impremta? 

g)¿Què va fer Felip V, tan prompte va guanyar la Guerra de Successió? 

h)¿Què va ser la Renaixença? ¿En quin segle es donà? 

i)Digues tres coses que contribuïren al procés de “normativització” de la 

nostra llengua a començos del segle XX. 

j)Després de la guerra civil i de la mort de Franco(1975) ¿com  millorà la 

situació de la llengua? ¿Quines tres lleis  -esmentades abans- 

normalitzaven la situació del valencià? 

k)¿Quin organisme té les competències lingüístiques sobre el valencià? 

 

L’EDAT MITJANA I LA LITERATURA MEDIEVAL 

 
1.L’edat mitjana. 

 
a)¿De quan a quan s’estén en el temps l’edat mitjana? 

b)¿Quins tres estaments eren els més elevats? 

c)¿Quins dos sectors integraven la plebs? 

d)¿En què consistia el vassallatge? 

e)¿Quines dues coses marcaven l’existència de l’home medieval? 

f)¿On es va refugiar la cultura escrita? 

 

2.La literatura medieval. 
 

a)¿Quines tres coses caracteritzen la literatura medieval? 

b)¿Què va nàixer a Occitània en el segle XII? 
c)¿Què és un poema èpic? 

d)Digues el nom de dos poemes èpics, un de francés i un de castellà. 

e)¿Què narren les novel.les de la Matèria de Bretanya? 

f)¿Quina obra importantíssim s’escrigué a Itàlia en el segle XIV? ¿Qui la va 

escriure? ¿On viatja el protagonista? 

 

 
3.La nostra literatura medieval. 
 

 

a)¿Quines dues obres es van compondre coincidint amb l’expansió de la 

Corona d’Aragó pel Mediterrani? 

b)Digues el nom de tres trobadors catalans.¿En quina llengua escrivien? 

c)Digues tres autors que escrigueren obres morals, didàctiques i religioses 

en el segle XIV. 

d)¿Quin és el primer exemple de prosa humanística a Espanya? 

e)¿Quins són els autors valencians del s.XV que destaquen en poesia? 
¿I en narrativa? 

¿Qui escrigué una novel.la en vers? 

¿Com es diu aquesta novel.la? ¿Qui escrigué una vida de Jesucrist? 

¿Qui va destacar tant en prosa com en vers? 



 


